Sjöbo Brukshundklubb
Protokoll fört vid medlemsmöte
2015-11-09
§1 Mötet öppnas
Klubbens ordförande Jeanett Gerdin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av ordförande att leda medlemsmötet
Jeanett Gerdin väljs att leda mötet.
§3 Val av mötessekreterare
Elisabeth Olsson väljs att vara sekreterare under mötet.
§4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Torsten Ericsson och Margareta Wertsberg väljs till justerare.
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen till mötet godkänns.
§6 Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning godkänns.
§7 Information från styrelsen
-Ekonomi: Vi har idag ca 200 000 kr på kontot vilket är en väldigt bra summa. Stor eloge till
alla som bidrar till att klubben får in pengar!
-Ombyggnaden: Angående den planerade ombyggnaden av hall, toaletter och även ingången
med en handikappramp så jobbas det för fullt med att söka bidrag. Det kommer handla om
en kostnad på minst 150 000 kr att genomföra ombyggnaden av klubbstugan. Torsten har
tagit på sig att hålla i och ansvara för sökandet av bidrag och han tar tacksamt emot förslag
och tips på var vi kan söka bidrag. Detta kan skickas till ordförande som vidarebefordrar till
Torsten.
Vårt arrendekontrakt på marken löper med ett år i taget vilket tyvärr gör att många fonder
faller bort pga. att de kräver att man har längre kontrakt. Dock styr vi inte över detta utan
det är kommunen/skogsvårdsstyrelsen som bestämt det.
Jeanett informerar om fuktskadan som grundar sig i den delen där det varit en
"utomhustoalett" och i taket. Vi har fått ett bidrag från kommunen på 20 000 kr till
ombyggnad som måste utnyttjas innan årets slut och detta kommer bl.a. gå till att åtgärda
taket.
§8 Fyllnadsval till valberedningen
Britt Bech föreslås.
Beslut: Britt Bech väljs in i valberedningen till nästa årsmöte.
§9 Skrivelser
Det finns inga inkomna skrivelser.

§10 Övrigt
-Margareta/Köket önskar en ny diskmaskin eftersom den som finns börjar bli gammal och
inte fungerar som den ska. Detta läggs som en punkt på nästa styrelsemöte för beslut. I
väntan på ny diskmaskin uppmanas alla att skölja av sin disk innan den sätts in i maskinen.
Ibland står disken några dagar innan maskinen körs och det blir lättare rent om det är
avsköljt innan.
-Kerstin/Kassör informerar om ny rutin när man handlat något. En blankett ska fyllas i och
kvittot häftas sen fast på blanketten. Kopior kommer läggas på kontoret så berörda kan ta
där.
§11 Mötet asvlutas
Jeanett förklarar mötet avslutat.
Efter mötet välkomnade vi Lina Flood-Sahlström från Stumpytails Hundhälsa som höll
föreläsning om hundfysioterapeutens arbete bl.a om artros och hundmassage.
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